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n Na nádvoří hořovického Starého zámku zahrála skupina Chuan Pedro
Rodriges ze Strašic. Foto: (var)

Kapela Chuan Pedro Rodriges
zvedla návštěvníky z laviček
Letní festival Hořovické kulturní léto pokračoval v neděli 14. července koncertem hudební skupiny
ze Strašic Chuan Pedro Rodriges.
Jedenáctičlenná kapela nabídla
hudební skvosty druhé poloviny
minulého století. „Většina skladeb
pochází z repertoáru skupiny The
Blues Brothers. Má přibližně stej-

né obsazení jako my, a to je pro
nás výhodné,“ zmínil kapelník
skupiny Marcel Kratochvíl.
Kapela Chuan Pedro Rodriges
má ve svém repertoáru i hvězdné
songy rock‘n‘rollu, které zvedly
diváky z laviček a na nádvoří hořovického Starého zámku, kde se
koncert konal, si zatančili. (var)

n Místem Hořovického kulturního léta je nádvoří Starého zámku i Společenský dům.

2

30. 8. 2019 od 19:00 - Nádvoří Starého zámku Hořovice
Soutěž o vstupenky

Oslovila vás některá z akcí Hořovického kulturního léta, která se v srpnu odehrává na nádvoří Starého zámku? Nyní můžete získat dvě vstupenky zdarma. Jejich majitelem se stane zájemce, který se ve středu 7. srpna jako první dovolá na tel. číslo
735 265 016 a bude znát odpověď na otázku:

Kdo nyní vystavuje v hořovické Galerii Starý zámek?

HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
STARÝ ZÁMEK - NÁDVOŘÍ
Neděle 11. 8. WANASTOWI VJECY revival
18:00 hod.
Výborný revival výborného originálu.
Neděle 25. 8. ISARA
18:00 hod.
Keltská folk-rocková hudba v podání mladoboleslavské formace.
Pátek 30. 8.
KDO SE BOJÍ POSTELE?
19:00 hod.
Divadelní komedie pro dospělé.
Neděle 1. 9.
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
14:00 hod.
Pestrý program pro děti i rodiče. Diskotéka
- DJ Pavel Novák. Soutěže o ceny.
SPOLEČENSKÝ DŮM - ZAHRADA
Čtvrtek 15. 8. LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
21:30 hod
- Ženy v běhu
Filmová produkce pod nebem.
Sobota 17. 8. HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA 2019
Celý den
42. ročník tradiční přehlídky s doprovodným programem.

www.mesto-horovice.cz
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Herci Divadla NA HOLOU přivezli do Chrudimi Všetečku
Divadlo NA HOLOU se po dvou letech vrátilo na divadelní přehlídku Loutkářská Chrudim. Její herci zde uvedli hru Všetečka.
Jak ji přijali diváci? Jak porota? Podrobnosti v rozhovoru prozradil Ludvík „Říha“ Řeřicha.
n Hru Všetečka jste letos odehráli v klubu
Labe i na nádvoří Starého zámku, kde se
diváci velmi bavili. Bavili se i v Chrudimi?
Publikum je pokaždé jiné, a to ovlivňuje
průběh představení. V Chrudimi jsme hráli
čtyři představení, a ta měla stoupající atmosféru. Odvíjela se od počtu dětí v hledišti. Pro ryze
dospělé publikum se hraje jinak, než pro sál rodičů s dětmi, které hru prožívají, napovídají postavám, smějí se a tleskají. Poslední představení
bylo přesně takové. Pochvalu jsme si vyslechli
i od uznávaného divadelníka. Jedna maminka
při odchodu z divadla prohlásila, že to bylo nejlepší, co na přehlídce viděli.
n Jak hru přijala porota?
Porota bohužel viděla představení bez dětí.
Nás hodnotil předseda poroty, aktivní divadelní
dramaturg, který měl jiný pohled na zpracování
dané předlohy. Na hodnocení ostatních členů
poroty nedošlo z nedostatku času. Hodnocení
je subjektivní záležitost, z postupové přehlídky
jsme byli nominováni také odbornou porotou, která byla nadšena. Nejlepší hodnotilel je
nakonec stejně divák. Celkový dojem z letošní
Chrudimi je proto dobrý. Dostali jsme i nabídku zahrát tuto hru na podzim v Trutnově.
n Jak hra vznikla?
Hra Všetečka vznikla na motivy knihy
ruského spisovatele Daniila Charmse „Cirkus
Abrafrk“. Je to můj oblíbený spisovatel, který
psal pro děti i dospělé.
n Budete ji ještě někde hrát? Nebo plánujete už jiný divadelní kus?
Další reprízu budeme mít v Labi. Někdy
po prázdninách. Pak již zmíněný Trutnov. Samozřejmě plánujeme další hru, tentokrát zase

n Hru Všetečka uvedli herci Divadla NA HOLOU v hořovickém klubu Labe, na nádvoří Starého
zámku i na divadelní přehlídce Loutkářská Chrudim. Foto: Helena Janků
pro dospělé. Je zatím v hrubých obrysech a nerad bych prozrazoval více.
n V  představení Divadla NA  HOLOU se
střídají loutky s herci. Děj je dramatičtější,
často hravější, nechybí mu vtip. Je takový
scénář pro herce náročný?
Scénář na papíře a v mých představách se
proměňuje během zkoušení. Mění se i repliky

Ondřej s Martinem našli heslo u sochy Slévače
Kolem sochy Slévače na nádvoří hořovického Starého zámku je o letních prázdninách živo. Kromě turistů láká i děti, které
se zapojily do hry stanice ČT:D, při které se
hráči vydávají na dva typy stanovišť – na zelená a červená. „Červená místa jsou hrady,
zámky, ZOO, městská informační centra
atd. Zelená jsou právě schránky v přírodě,
mezi něž se řadí i ta vaše,“ říká za Českou
televizi Kristýna Volná.
K soše Slévače, tím i ke schránce s heslem, přišli v červenci se svou maminkou
i bratři Ondřej a Martin z Kladna. Stejně
jako ostatní, i oni se mohli vypravit do Muzea Hořovicka a Galerie Starý zámek. Obě
místa se nacházejí v těsné blízkosti Slévače.
Pokud by čtenáře zajímalo, kde jsou další
místa se schránkami, jejich seznam najdou
na webu soutěže Rozbzuč Déčko! (var)

www.mesto-horovice.cz

textů a někdy je těžké změny do další zkoušky
udržet. Hledání výsledného tvaru je zároveň
nejhezčí fáze zkoušení. Pokud se nápadům při
zkoušení smějeme sami, tak potom fungují
i u publika. Pak ale přichází fáze nekonečného
opakování a pilování, která už tak humorná
není. Je ale potřebná.
n Při jedné z působivých scén herci navodili dojem zaplaveného okolí jeviště
s průhlednou modrou látkou a bublifukem? Co vás při tvorbě takových scén
inspiruje?
Co se týká látky a výrobníku bublin, to
jsem měl jasno od začátku. Jsou to v divadle
používané prostředky. Jen jsme je spojili dohromady.
n V rozhovoru v Hořovickém Měšťanu
před dvěma lety jste uvedl, že divadlo je
i o potkávání s lidmi ze souboru. Stále si
to myslíte?
Potkávání s lidmi okolo divadla mne baví.
Bohužel se soubory rozpadají a někteří známí
už na přehlídky nejezdí. Náš soubor NA HOLOU drží třináctý rok. Jsme v hodně redukované sestavě, která ale má energii tvořit i hrát.
Jen je problém najít volný termín na společné
hraní. Často musím odmítat účast na nabízené
akci z důvodu vytíženosti některého z členů
souboru. Celkově se nám ale daří a to i díky
podpoře města Hořovice a MKC Hořovice.
Radka Vaculíková
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n Ze zákulisí...
...Policie ČR

n Obvodní oddělení Policie ČR Hořovice se
nachází v areálu Starého zámku na adrese
Vrbnovská 30/1, Hořovice.
n Z hořovického vlakového nádraží odjely děti do Berouna, odkud pokračovaly do Koněpruských jeskyní.

Základnou příměstského tábora
byl Kaleidoskop
n Dozorčí služba přijímá oznámení od občanů Hořovic a okolních obcí.

Středa 10. července. Z hořovického vlakového nádraží odjíždí v ranních hodinách směr
Beroun dvě desítky dětí s pedagogickým doprovodem. Jejich cílem jsou nejen Koněpruské
jeskyně, které si všichni společně procházejí,
ale i okolní lomy, kde hledají zkameněliny.
Ke skupině se přidává i geolog Muzea Českého
krasu v Berouně Pavel Bokr s poutavým výkladem. Tak to byl program jednoho dne 1. běhu
Letního příměstského tábora Střediska volného času Domeček Hořovice.
První běh začal v pondělí 8. července a trval, stejně jako každý další, pět dnů. „Běhů je
celkem šest. Na prvních pět se přihlásilo vždy
pětadvacet dětí,“ konstatovala v červenci vedoucí pracoviště Rodinného centra Kaleidoskop a vedoucí několika běhů Romana Hrdličková. Právě Rodinné centrum Kaleidoskop
bylo základnou všech běhů hořovického příměstského tábora, který trvá až do srpna. Program Letního příměstského tábora Domečku

Hořovice je pestrý. Kromě aktivit v Kaleidoskopu a ve městě děti poznávají i okolí Hořovic. Dalšími vedoucími jsou Eliška Petrásková,
Katka Zajícová a Helena Perglerová. (var)

n Letní příměstský tábor Střediska volného času
Domeček Hořovice si užívají desítky dětí. 3x foto:
Romana Hrdličková

n Na záchraně muže, který si chtěl vzít život
koncem června na Jindřichově skále, má velkou zásluhu hořovický policista Ludvík Jakub,
který s ním na místě navázal kontakt a od sebevražedného úmyslu jej odradil.

n Policie ČR se představila na dubnové Velké
ceně Hořovice.

4

n Program prvního běhu Letního příměstského tábora se odehrával u Koněprus.

www.mesto-horovice.cz

zprávy

S vysvědčením
rovnou
do knihovny
Pátek 28. června byl pro školáky významným
dnem. Obdrželi vysvědčení. Byl pro ně ale i dnem
zábavným. Rovnou že školy se totiž mohli vypravit
do hořovické Knihovny Ivana Slavíka a zahrát si
zde hru Kufr. Dětí přišlo osmnáct, nechybělo ani
obecenstvo zastoupené rodiči a sourozenci.
Hlavní část hry se odehrávala v dětském oddělení knihovny, kde probíhaly disciplíny jako je
malování, pantomima a popis znázorněných věcí
na kartičkách. Na poslední disciplínu se děti i diváci přesunuli do blízkého Muzea Hořovicka, kde se
snažili uhádnout předměty. Každý účastník obdržel malou pozornost. (red) Foto: Eva Kocourková

n Kde se staví...

n Do závěrečné fáze výstavby konečně spěje sběrný dvůr. Foto zobrazuje
ocelový přístřešek, pod nímž budou kontejnery na všechny druhy tříděného
odpadu. Přístup ke kontejnerům umožňuje zvýšená obslužná komunikace za
betonovou zdí přístřešku. Po vybavení sběrného dvora a kolaudaci by sběrný
dvůr mohl začít sloužit občanům Hořovic i přilehlých obcí zhruba od října
tohoto roku. Pro obyvatele Hořovic a přihlášených obcí v rámci Mikroregionu
Hořovicko bude odběr odpadu zdarma.

n Také rekonstrukce komunikace ve Vilové ulici se chýlí ke konci. Fotografie
dokumentuje čerstvě položenou finální asfaltovou vrstvu vozovky. Chodníky
by měly být vybudovány do konce prázdnin.

n Půdní vestavba na historické budově II. základní školy a Gymnázia Václava Hraběte není každému na očích, ale pro Hořovice jde o významnou
stavbu rozšíření počtu učeben vč. bezbariérového přístupu do všech pater
pomocí ze dvora přistavěného výtahu. Jde o jednu z nejsložitějších stavebních akcí z hlediska technického řešení i technologických postupů. S dokončením této náročné stavby se počítá v říjnu či listopadu letošního roku.

n Revitalizace rybníku Valcverk, největšího z rybníků ve vlastnictví města,
patří k vodohospodářským dílům zlepšujícím hospodaření s vodou v krajině. I tato akce, jež představuje odtěžení stovek kubíků zeminy a bahna,
zpevnění břehů a hrází, by měla být dokončena v listopadu tohoto roku.

www.mesto-horovice.cz
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Město Hořovice recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 37 691,28 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Město Hořovice obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města
Hořovice v loňském roce vyřadili
37 691,28 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 529,77 MWh
elektřiny, 30 117,85 litrů ropy,
2 310,50 m3 vody a 18,73 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 109,46
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 478,21 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad

na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než
17 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr
je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání
jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo
má zájem třídit vysloužilé elektro,
si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly

vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce

odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Hořovice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 37 691,28 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
2 310,50 m3

529,77 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 478,21 t

Úspory ropy **
30 117,85 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 109,46 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
18,73 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
31 013 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
442 909 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

ROK 1989 - VÝZVA K VEŘEJNOSTI
Letos uběhne třicet let od událostí roku
1989, které odstartovaly přeměnu české společnosti. I Beroun byl svědkem nadšení i prvních zklamání, převratných společenských
změn, obnovy Sokola, Junáka, vzniku dalších
spolků a politických stran, privatizace obchodů a podniků, rozpadu některých družstev
a nastartování živnostenského ruchu.
V Muzeu Českého krasu bychom rádi
připomněli toto významné výročí a období,
které bezprostředně následovalo.
Rádi bychom také obohatili muzejní sbírky o nové artefakty (fotografie, transparenty,
plakáty, letáky, petice, členské průkazky,
předměty související s počátky podnikání).
Máme zájem o předměty, které dokumentují
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společenské změny v průběhu celého roku
1989, tedy nejen z listopadu 1989, ale i doby
před ním a po něm. Zajímají nás také vzpomínky na toto období. Při svém sepisování
svých vzpomínek se můžete nechat inspirovat následujícími otázkami:
4 Jak jste prožívali dobu těsně před listopadem 1989?
4 Jak jste prožívali revoluční okamžiky
v listopadu 1989?
4 Jak jste vnímali postupující ekonomickou proměnu po sametové revoluci?
4 Jak vypadaly počátky soukromého podnikání těsně po událostech roku 1989?
4 Zapojovali jste se (Vy nebo Vaši
rodiče) do politických aktivit Občan-

ského fóra a dalších politických stran
a hnutí?
4 Jak jste Vy nebo Vaše děti či rodiče
trávili volný čas? Účastnili jste se spolkového života?
4 V čem vidíte zásadní rozdíl ve svém
životě dnes a v prvních porevolučních
letech?
Artefakty a vzpomínky můžete doručit
na adresu Muzeum Českého krasu, Husovo
nám. 87, 266 01, Beroun, nebo nás kontaktovat
mailem na podatelna@muzeum-beroun.cz.
Vzpomínky přivítáme ideálně sepsané v programu Word (formát .doc) nebo čitelně rukou.
Těšíme se na spolupráci.

www.mesto-horovice.cz

zprávy - městská policie - hasiči

Městská policie Hořovice

Hledáme prostor
pro denní stacionář
V rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb ORP Hořovic byla zjištěna potřeba
denního stacionáře pro mladistvé a dospělé se
zdravotním postižením, kde by mohli smysluplně trávit volný čas v době, kdy jejich rodiče musí
být v práci, nebo řešit jiné povinnosti.
Intenzivně proto hledáme pronájem, kde by bylo
možné toto zařízení vybudovat a pomoci tak
vyřešit obtížnou situaci rodičům v okamžiku,
kdy jejich děti ukončí povinnou školní docházku. Toto zařízení by se ideálně mělo
nacházet v klidné čtvrti obklopené zelení, kde by se klienti mohli věnovat i venkovním aktivitám
v bezpečném prostoru.
Budeme rádi za jakoukoli informaci o vhodném
objektu v rámci ORP Hořovic.
Kontakty: tel.: 778 766 918,
e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz

Občané chtějí, aby nákladní
doprava jezdila kolem školky
V souvislosti s výstavbou
bytových domů na západním
sídlišti požádal stavebník těchto
domů o změnu příjezdové trasy na staveniště, které bylo dle
původního povolení stanoveno
pouze ulicí U Školy, kdy důvodem byl zejména fakt, že je zde
jediná kapacitní mateřská škola
po území města, do ulice zde vystupují desítky dětí a je zde obrovská frekvence aut. Dále ulice
není natolik široká, aby se zde
vytočil náklad s přívěsem a projel kolem stojících aut.
Stavební úřad tak po zralé
úvaze stavebníkovi vyhověl, a zejména z toho důvodu, aby zde již
nejezdily nákladní auta kolem
školky a dětí, rozhodl o tom, že
na stavbu se bude jezdit shora ulicí Valdeckou a dále ulicí

www.mesto-horovice.cz

K Výrovně a Na Lukách. Byť stavební úřad v rozhodnutí uvedl
jako hlavní důvod minimalizovat
dopravu kolem školky, někteří
občané ulice K Výrovně a Na Lukách rozhodnutí napadli s argumenty, že jsou ohroženy jejich
životy, když chodí po ulici. Stav,
kdy soukromé zájmy tj. klid pod
okny a klid při sledování televize
převažují nad veřejným zájmem
ochrany pohybujících se dětí kolem mateřské školky, je pro mne
zcela nepochopitelný a konstatuji,
že stavební úřad bude odvedení
dopravy mimo ulici kolem školky prosazovat, kdy obecně platí
zásada veřejný zájem nad soukromým.
Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby
a život. prostředí MěÚ Hořovice

8 7. 6. 2019 v 18:10 a následně
ve 22:30 poskytli strážníci součinnost policistům z obvodního oddělení Hořovice v ulici
Smetanova, při řešení fyzického napadení mezi obyvateli nájemního domu a následně rušení nočního klidu.
8 15. 6. 2019 v 20:45 vyjížděla
hlídka MP do ulice Masarykova, kde mělo dojít k fyzickému
napadení mezi zde ubytovanými cizinci. Na místě strážníci zjistili dva muže, kteří byli
zjevně v podnapilém stavu, což
i prokázala orientační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem přes
3 promile. Jeden z mužů měl
tržnou ránu na hlavě. Z tohoto
důvodu byla na místo přivolána
RZ, která muže převezla do nemocnice k ošetření. Následně si

celou věc převzala PČR.
8 16. 6. 2019 v 20:58 bylo přijato telefonické oznámení, že
na autobusovém nádraží je
rozbitá skleněná výplň zastávky. Dle kamerového záznamu,
který strážníci měli k dispozici,
zjistili, že výplň rozbila skupinka omladiny sedící opodál
zastávky. Tito se k rozbití následně přiznali.
8 17. 6. 2019 v 00:20 bylo hlídce oznámeno obsluhou MKDS,
že na autobusovém nádraží se
pohybuje člověk, který zřejmě
maluje nějaké nápisy na lavičky. Na místě zjištěn mladý muž,
který se k malování přiznal.
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byl muž předán policistům ČR.
Světla Dardová,
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 6. do 15. 7. 2019 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 32 událostem, z toho
k 12 požárům, k 9 technickým
událostem typu odstranění
nebezpečných stavů, 4 dopravním nehodám, 4 událostem záchrana osob a zvířat. Ve třech
případech šlo o planý poplach,
porucha EPS. Při událostech
spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou,
policií ČR a ostatními složkami IZS. Při událostech došlo
ke zranění 9 osob a 4 osoby
byly přímo zachráněny.
8 20. 6. v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice
Hořovice a Beroun společně
s jednotkami SDH obcí Komárov a Žebrák vyslána na požár
skladovací haly do bývalého
zemědělského družstva v obci
Osek. Po příjezdu na místo
události byl zjištěn požár nakladače v plném rozsahu. Likvidace požáru byla provedena
pomocí vysokotlakého proud
v dýchací technice a k dalšímu
rozšíření na přilehlé objekty
nedošlo.

8 27. 6. v 7:58 byla jednotka
HZS SK ze stanice Hořovice
a Beroun společně s jednotkou
SDH obce Komárov vyslána na požár výškové budovy
do Komárova. Průzkumem
zjištěn již lokalizovaný požár
elektrospotřebiče v kuchyni bytové jednotky 1. NP. Hasiči odvětrali objekt, zlikvidovali požár
a následně zamezili úniku vody,
která unikala z vodovodního
potrubí porušeného ohněm.
8 1. 7. v 12:25 byla jednotka HZS SK ze stanice Hořovice společně s jednotkou
SDH obce Praskolesy vyslána na požár pole do katastru
obce Praskolesy, který vznikl
po úderu bleskem. Na místě
zjištěn požár pole 20 x 20 m,
již přítomný zemědělec oboral
požářiště, aby zabránil dalšímu
šíření a hasiči na místě zlikvidovali oheň pomocí vysokotlakého proudu.
8 12. 7. v nočních hodinách
byla jednotka HZS SK ze stanice Hořovice a Beroun společně
s jednotkou SDH obce Komárov vyslána na požár osobní
vozidla a karavanu do obce
Komárov, část Kleštěnice. Likvidace požáru byla provedena
pomocí vysokotlakého proudu.
HZS Hořovice
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z usnesení ZM a RM

Ze zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 12. června 2019
n Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 2
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
schvaluje účetní závěrku města
Hořovice sestavenou ke dni 31. 12.
2018.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
n USNESENÍ Č. 3
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněníschvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok
2018 bez výhrad.
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 4
dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice
na rok 2019 ve znění rozpočtového
opatření č. 1.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 5
dle § 85 písm. a)zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění nesouhlasís prodejem
pozemku parcelní číslo 93/7, ostatní
plocha, neplodná půda, o výměře 25
m2 v k. ú. Hořovice panu Markovi
Kostičovi, Nádražní 225/12, Hořovice
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 1914913/2019 a souhlasí s popisovaným
postupem svolávání jednání zastupitelstva města.
PRO: 9 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 10
Návrh nebyl přijat.
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 1914913/2019.
PRO: 11 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 3
UsnesenÍ č. 7 bylo schváleno.

8

Plné znění zápisu usnesení naleznete na vývěskových tabulích (u budovy MěÚ čp. 640 a v areálu Starého
zámku před vchodem do knihovny)
a na https://www.mesto-horovice.
eu/mestsky-urad/dokumenty/zapisy-usneseni-zastupitelstva/.
Reakce zastupitelky:
Vznáším protest proti znění zápisu
v následujícím:
Veřejně
jsem
prohlásila
na schůzi Zastupitelstva, že se
jsem podepsala výzvu k odstoupení starosty a radních z toho
důvodu, že chci, aby se konečně
jmenovala zodpovědná osoba
za situaci kolem skládky. Pokud
jsem se opravdu zdržela hlasování,
o čemž pochybuji, bylo to nedopatřením, nebo spíš pozdní reakcí
a omlouvám se za to..
Zároveň upozorňuji, že jsem
sice řekla, že v nových rozborech
arsen nebyl /proč je v zápisu vykřičník, nechápu/, ale zároveň
jsem řekla, že je to proto, že vzorky byly odebrány v nově zbudovaných vrtech a sondách a není
pravda, že by informace, které zazněly na Primě od Dr. Ortmana
a p. Karbana byly lživé, protože
v prvním rozboru, který odebral
p. Ing. Grunt pod viaduktem, arsen byl, potvrdila to ČIŽP a tabulku mohu veřejně předat k umístění
na úřední desce.
Naštěstí existuje záznam jednání pořízený Ing. Hasmanem
a já žádám, aby byť ověřený zápis
byl opraven podle skutečnosti.
Děkuji.
Věra Veverková

Z Rady města
Hořovice
ze dne 26. června 2019
n Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019
v rámci Programu prevence
kriminality. Dotace jsou poskytovány jako výhra v soutěži „Závislost“, a to konkrétně pro 1.
Základní školu Hořovice ve výši
11.000, - Kč, 2. Základní školu
Hořovice ve výši 5.500, - Kč, Základní školu Svatopluka Čecha
ve výši 4.000, - Kč a Gymnázium
Václava Hraběte Hořovice ve výši
8.500, - Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv
o poskytnutí těchto dotací a k je-

jich podpisu pověřuje starostu
města.
n Rada města Hořovice ukládá
v souladu s § 28, odst. 9, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod do rozpočtu města
Hořovice příspěvkové organizaci
1. Základní škola Hořovice ve výši
200.000, - Kč a 2. Základní škola
Hořovice ve výši 150.000, - Kč.
Tyto finanční prostředky budou
následně v rozpočtovém opatření
navrženy jako navýšení příspěvku
na činnost Městského sportovního centra Hořovice za účelem rekonstrukce malého sportovního
hřiště v areálu u základních škol.
Rada města dále doporučuje navýšit rozpočet této příspěvkové
organizace o částku 130.000, - Kč
za účelem opravy chladírenského
zařízení v areálu zimního stadionu.
n Rada města Hořovice bere
na vědomí konání veřejné akce
„Dětský Benefiční Den“, která se
uskuteční dne 21. 9. 2019 od 7:00
do 19:00 hodin u kostela na Palackého náměstí v Hořovicích,
kdy tento prostor je pro účely této
veřejné akce poskytován bezplatně.
n Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru
vstupní haly 1. Základní školy
v Hořovicích – IV. vyhlášení“
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
n Rada souhlasí s textem dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo, podle které
provede společnost Aquatest a.s.
vícepráce v ceně 212.358 Kč vč.
21 % DPH na zpevnění příjezdové komunikace, a hlavně na odvodnění stavebního pozemku.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí, podle které bude společnost E.ON Energie a.s. dodávat
elektřinu do nově zřízeného odběrného místa v Panské zahradě.
n Rada souhlasí s textem prohlášení k existenci a vlastnictví
komunikace na pozemcích p. č.
730/1, 6 a 9 v k. ú. Hořovice
v ulici Na Tržišti v Hořovicích.
Prohlášení se stane jednou z příloh žádosti města vůči Katastrálnímu úřadu Středočeského kraje
o změnu druhu pozemku z trvalého travního porostu na ostatní
plochy. Rada pověřuje pana starostu podpisem prohlášení.
n Rada souhlasí s textem dodat-

ku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
a sdružení finančních prostředků,
podle kterého zajistí společnost
VaK Beroun a.s. úpravu povrchu
komunikace v Nádražní ulici
v termínu do 30. 9. 2019, čímž se
původní smluvní termín posunuje o čtyři měsíce.
n Rada souhlasí s návrhem
Řádu veřejného pohřebiště města Hořovice, který byl uveden
do souladu s novelizací zákona
č. 256/2001 sb., o pohřebnictví
a ke kterému byl vydán předběžný souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit uveřejnění tohoto řádu.
n Rada prozatím nesouhlasí s instalací dopravního zrcadla v křižovatce ulic U Rybníčka – Stará
z důvodu bezpečnosti silničního
provozu.
n Rada souhlasí s výjimkou
z vnitřního předpisu č. 3/2016
a tedy s cenovými nabídkami,
podle kterých společnost AVE
CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,
provozovna Beroun, za celkovou
cenu 377.218 Kč vč. 21 % DPH,
provede šest menších stavebních
úprav na místních komunikacích
ve městě, konkrétně v ulicích Buková, Tyršova, Svatopluka Čecha
a Slavíkova.
n Rada projednala dokumentaci
pro vydání společného povolení
(spojené územní a stavební řízení) pro stavební akci nazvanou
II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat. Nově navržená komunikace začíná křižovatkou se
silnicí II/117 (Žebrácká) a končí
křižovatkou se silnicí II/114 (Lochovická). Na celém úseku obchvatu se nacházejí čtyři okružní
křižovatky (na silnici Hořovice
– Žebrák, Hořovice – Kotopeky,
Hořovice – Tíhava a Hořovice – Lochovice), dvě přemostění
vodních toků, vč. budoucí cyklostezky (Mlýnský náhon a Červený
potok) a lávka přes navrženou
komunikaci na tzv. „Knížecí cestě“. Rada konstatuje, že předložené řešení splňuje všechny požadavky, které byly v minulosti
k obchvatu vysloveny a souhlasí
tedy s navrženým řešením bez
připomínek.
n Rada souhlasí s nabídkou,
podle které provede, společnost STRABAG a.s., za cenu
480.537 Kč vč. 21 % DPH zpevnění podloží rekonstruované komunikace ve Vilové ulici pomocí geotextilií a propustek v délce 37 m
na křižovatce s ulicí Podlužskou.
Na příští jednání rady předložit
příslušný dodatek ke smlouvě
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z usnesení RM - zprávy
o dílo, za předpokladu zajištěného financování.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného
majetku viz příloha.
n Rada souhlasí s tiskem Katalogu poskytovatelů sociálních
a návazných služeb pro Hořovice
a spádové obce – Sociální služby
na Hořovicku.
n Rada souhlasí se zapojením
města Hořovice – odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
do projektu s názvem Společná
profesionalizace sociální práce
na obcích. Zapojení bude formou
partnerství bez finanční účasti v projektu podaného v rámci
Evropského sociální fond z Operačního programu zaměstnanost
výzvu č. 03_19_098. 24.07.2019
n Rada města Hořovice souhlasí
s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních
služeb města Hořovice a schvaluje poskytnutí individuálních

účelových dotací pro tyto organizace: Magdaléna, o.p.s. ve výši
43.000,- Kč, Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb,
ve výši 5.000,- Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice
ve výši 5.000,- Kč. Rada města
Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto dotací
a pověřuje starostu města k jejich
podpisu.
Rada města Hořovice neschvaluje
poskytnutí individuální účelové
dotace pro organizaci Centrum
Na Verandě Beroun, z.ú., a pro
organizaci Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přidělením bytu pro dvojice pro
žadatele dle přílohy zápisu. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
n Rada souhlasí se zřízením
jedné speciální třídy při Městské
mateřské škole pro děti s těžkým

zdravotním postižením pro školní rok 2019 – 2020.
n Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
v předloženém znění za účelem
poskytnutí služby spočívající
v zajištění skenování vybraných
dokumentů odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice
a jejich umístění do digitálního
výstupu na datové úložiště v místě sídla MěÚ Hořovice. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 01.
07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku na prodloužení doby plnění. Předpokládaná částka za provedené dílo
nepřesáhne částku 500.000 Kč
bez DPH. Rada Města Hořovice
zároveň pověřuje starostu města
k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
s PPL Formation s.r.o., IČO:
06447848, se sídlem: Plzeňská
27/8, Beroun - Město, 266 01
Beroun v předloženém znění,

jejímž předmětem je poskytnutí služby spočívající v zajištění
dohlížecí činnosti nad kamerovým systémem Města Hořovice
v nočních hodinách. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 01.
07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku na prodloužení doby plnění. Rada
Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada Města Hořovice souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku
města p. č. 2070/2 v k. ú, Hořovice, ve prospěch pozemku p. č.
2069 v k.ú. Hořovice ve výlučném vlastnictví COOP Hořovice, družstvo, Palackého náměstí
200, 268 40 Hořovice spočívající
ve služebnosti Inženýrských sítí právu zřízení, provozování, opravy a údržby kanalizační přípojky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úplatu 500 Kč za 1 m2,
tedy za 4.050 Kč.

Organizace Svazu tělesně postižených, z.s., Hořovice informuje
Pořádáme týdenní pobyt v hotelu Vydra,
který se nachází v nejkrásnější části Šumavy
v Srní, nedaleko Národního parku Šumava.
Součástí hotelu je restaurace, která poskytuje výtečnou gastronomii. Snídaně se podávají
formou bufetu, k večeři je nabízeno tříchodové
menu. Komfortní ubytování nabízí dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a telefonem. Pobyt se koná ve dnech 2. – 7.
9. 2019, cena pobytu je 4.700,- Kč. V ceně pobytu je zahrnuto ubytování, polopenze.
Co jsme pro Vás připravili za výlety? Během týdenního pobytu navštívíme Tříjezerní
slať, horské vrchoviště prameništního typu,
nacházející se v zóně Národního parku. Územím prochází naučná stezka. Obec Kvilda
nacházející se v okrese Prachatice je nejvýše
položenou obcí v České republice. Uprostřed
obce stojí novogotický kostel, kamenné zdivo
kostela je obloženo šindelem. Skleněný oltář Dobrá Voda u Hartmanic, kde se nachází
evropský unikát v kostele Svatého Vintíře je
v životní velikosti. Dále projdeme naučnou
stezku Povydřím. Stezka začíná v osadě Antýgl a končí v obci Čeňkova pila. Pokorný obdiv
vzbuzují kameny v korytě řeky i na úbočích
srázů. Obec Prášily je horskou obcí, která
vznikla při sklárně. Místní sklářské hutě se
specializovaly na výrobu zrcadlového skla.
Velké Javorské jezero je ledovcového původu
a nachází se v nadmořské výšce 934 m. Pomalá procházka okolo jezera trvá asi hodinu.
A tím naše procházka po Šumavě končí…
Pokud máte zájem, jsou ještě čtyři volná
místa na tento krásný pobyt.
Dále plánujeme zájezd na Mělnické vinobraní, 21. 9. 2019. Na této akci bude bohatý
kulturní program, možnost zakoupení burčáku
a mělnického vína Ludmila, které je pojmeno-
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váno po kněžně Ludmile, zakladatelce první
vinice na Mělnicku. Cena tohoto zájezdu je
200,- Kč a odjíždět se bude od hořovické radnice
v 7 hodin. Přihlásit se můžete v kanceláři STP
ve dnech pondělí a středa od 11 do 14 hodin,
nebo na telefonu předsedkyně organizace pí
Gruntové č. 605 503 281.
Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí:
Koupelnový program – pojízdná a pevná koupelnová křesla, nástavce na WC i s madly, přenosné podpěry, sedačky na vany i do vany, sedačky
a křesla do sprchy, elektrické vanové zvedáky.
Polohovací elektrická lůžka s příslušenstvím
Antidekubitní program – polohovací pomůcky, antidekubitní matrace a podložky
do vozíků

Invalidní vozíky – variabilní, transportní,
odlehčené, elektrické, polohovací, bariatrické
vozíky, dětské polohovací vozíčky, vozíčky stavěcí dětské lyžiny, pásové schodolezy, elektrický
skútr
Doplňky pro domácí péči – infúzní stojany,
toaletní nádoby, závěsy ke zvedákům
Ramenové zvedáky, rehabilitační trenažéry, cvičební a balanční pomůcky, zdravotní kočárky.
Veškeré výše nabízené pomůcky zapůjčujeme pro děti do 15 let za symbolickou 1,- Kč,
rozvoz pomůcek po okrese Beroun zdarma,
mimo okres 7,- Kč/km
Přijďte nás navštívit v úřední dny pondělí
a středa v době 9 – 17 hodin, budova Městského úřadu čp. 640.
Kontakty: tel.: 605 503 281, 734 130 797.

n Účastníci zájezdu do severních Čech - města Rumburk.
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Návštěva u princezny Verunky
na zámku v Hořovicích

Aktivity během školního roku
ve sdružení Sedmikráska
Je za námi konec školního
roku, všichni se těšili na volné letní dny. Tak je trochu volného času
na rekapitulaci uplynulého roku.
V rámci spolupráce se spolkem Sedmikráska v Hořovicích
mám několik aktivit, které jsou
určené pro děti i pro dospělé, které zajímá výtvarná činnost a rozvoj kreativity.
Pro děti je to jednak - HRAVÉ MALOVÁNÍ, kde rozvíjíme
kreativitu s prvky arteterapie.
Děti velmi baví, když používáme
výtvarný projev k sebevyjádření,
jak svých pocitů, tak i legračních
her. Děti se učí vnímat svět jiným, obohacujícím způsobem.
Kroužek bude pokračovat od září
2019. Vítáme nové zájemce!

Dále pro děti je to kurz malby akrylovými barvami na plátno
- NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ.
Zde si pod mým vedením namalují svůj opravdový obraz, který si
odnesou domů. Děti jsou z kurzu
nadšené a rády se vracejí.
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Pro dospělé mám variantu
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ,
kde opět naprostý laik, řekla bych
i bez domnělého talentu namaluje obraz na plátno. Techniky zde
jsou buď akrylovými nebo olejovými barvami. Mám svůj vlastní
styl výuky, kdy s lehkostí vstoupíte do světa barev.
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU je již
celkem známé, i já mám tuto
techniku ve své nabídce. Kdy se
naprostý laik naučí během jednoho dne nakreslit portrét tužkou.
Poslední aktivita, kterou mohu
představit je ARTETERAPIE určená pro dospělé. Trvá dvě hodiny a koná se jednou za měsíc. Jde
především o relaxaci a poznání
sebe samých, kde místo popisování našich problémů kreslíme.
Kreslení je jiný způsob komunikace a odkrývá nám to, co si sami
o sobě mnohdy neuvědomujeme.
Učíme se uvolňovat a sáhnout si
hlouběji do sebe. Na arteterapii
jsou zváni muži i ženy, všech věkových kategorií, kteří chtějí zažít
sami sebe v trochu hlubší rovině.
Přijďte uvolnit napětí smíchem
a utvořit nová přátelství podobně
naladěných bytostí.
Příští školní rok budu ve všech
těchto činnostech pokračovat
a můžete se těšit na rozšíření výtvarných kurzů do odpoledních
hodin v pracovním týdnu.
Více informací, fotografie
z akcí se dozvíte na webu www.
brdske-slunce.cz
O dalších připravovaných akcích se dozvíte na www.sedmikraska-horovice.cz/
Kamila Poláková

I malé děti si o prázdninách
na zámku v Hořovicích přijdou
na své. Malí návštěvníci u nás
nemusejí absolvovat klasickou
historickou prohlídku zámeckých
interiérů, která je pro ně mnohdy zbytečně dlouhá a náročná.
Do nejkrásnějších zámeckých
komnat se mohou podívat rovnou
s naší princeznou Verunkou.
Návštěva u princezny Verunky
je zábavná a interaktivní prohlídka
pro děti ve věku 3 až 8 let, které si
mohou během prohlídky vyzkoušet královskou korunu, trůn i korunku princezny a zároveň budou
dostávat drobné úkoly a otázky.
Výklad nezahrnuje odborné informace o dějinách zámku, dospělí
jsou pouze jako doprovod.
Princezna Verunka se na Vás
bude těšit v červenci a srpnu každý víkend v 10:15 a 14:15 hodin,
délka prohlídky je cca 30 minut.
Pro děti dále nabízíme Cestu

za pokladem, hledání zámeckého
pokladu pomocí plánku v parku,
nebo Výstavu her a hraček malých
aristokratů.
Veškeré informace získáte
na našich oficiálních stránkách
www.zamek-horovice.cz.

Pojeďte s námi do Prachatic!
SONS ČR, HOŘOVICE Vás zve na výlet na Zámek Dub
a do města Prachatice. Odjíždíme v sobotu 21. září v 8:00 od hořovické radnice. Vstupné na zámek: snížené (důchodci) 50 Kč.
Doprava: pro nečleny 150 Kč, pro členy 50 Kč. Hlásit se můžete
na tel. 728 152 891 nebo 311 513 528.

Pozvánka na výlet na Chodsko
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve
občany na zájezd. Navštívíme zámek Horšovský Týn – základní okruh
(upozornění – 142 schodů). Dále pak přejedeme do Domažlic na Chodské slavnosti. Zájezd se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019
Cena zájezdu je pro členy ZO 300,- Kč, pro ostatní 350,- Kč. Odjezd
autobusu v 7:00 od budovy radnice v Hořovicích. Přihlásit se můžete
pouze telefonicky na tel. č. 607 927 406 nebo 607 918 109.

Vítání občánků (změna termínu!)
V sobotu 21. září 2019 se bude konat na hořovickém zámku
„Vítání nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem
o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží pozvánku s časovým termínem.

Městská mateřská škola Hořovice nabízí místo

ASISTENTA PEDAGOGA

Požadujeme: vlídnost a trpělivost, ochotu učit se novým věcem,
schopnost měnit stereotypy
Úvazek: dle dohody. Nástup: 1. 9. 2019. Kontakt 734 159 444
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kulturní servis

Muzeum Hořovicka
srdečně zve na akci

HRADOZÁMECKÁ NO

- večerní prohlídka muzejní expozice a výstav
o historii sirkařství a o činnosti sboru
dobrovolných hasičů v Hořovicích

- koncert myslivecké kapely ATLAS
- přednáška o brdském duchovi Fabiánovi
- vystoupení mysliveckých trubačů
- prezentace ochránců přírody z Rokycan

Sobota 31. 8. 2019
od 18 do 22 hodin
Starý zámek Hořovice

www.mesto-horovice.cz
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kulturní servis
n Galerie Nádraží

n Knihovna Ivana Slavíka

Železniční stanice Hořovice

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

n Fotoklub Hořovice
Stálá výstava fotografií členů Fotoklubu Hořovice v čekárně hořovického nádraží.

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821
n Lidé kolem nás
Výstava fotografií Vladimíra Kasla. Otevřeno: pá,
so a ne od 10:00 do 18:00. Potrvá do 25. 8. 2019.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: prochor@klublabe.cz
n BÍLÝ BÍLÝ DEN – filmová projekce
– Vary ve vašem kině
1. 8. čtvrtek od 19:30

n Hodiny pro veřejnost
o prázdninách
ÚT, ČT 8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
n Soboty pro veřejnost 10. 8. a 24. 8.
otevřeno vždy od 8:00 do 11:00!
n 3. ročník fotografické soutěže
BARVY LÉTA: potrvá do 23. 9.
Dvě soutěžní kategorie: A do 15 let, B od 16
let, 1 soutěžící – 1 snímek. Fotografii v minimálním rozlišení 1600 x 1200 px zašlete
emailem na: knihovna1@mkc-horovice.cz,
nebo přineste na flashdisku do knihovny nebo
do IC. Děti do 15 let připojí svůj věk. Všechny
fotografie budou vystaveny v prostorách
knihovny. Snímky budou označeny čísly,
návštěvníci knihovny vyberou nejhezčí foto
z každé kategorie. Vítěz získá knižní odměnu!

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821
n LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
- Ženy v běhu
15. 8. čtvrtek od 21:30
n HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
17. 8. sobota od 10:00
42. ročník tradiční přehlídky s doprovodným
programem.
Taneční
n Dospělí: Pondělky
Začátečníci (H1)
20:50 – 22:20
Mírně pokročilí (H2)
19:00 – 20:40
Středně pokročilí (H3)
18:10 – 20:40
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky v SD a v sále MěÚ,
Palackého nám. 2
viz rozpis lekcí, lekce se nepravidelně střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30 – 20:05
Více pokročilí - dospělí (H4) 20:15 – 22:00
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Taneční pro mládež začátečníci - 13. 9. 2019,
18:30 - 20:30. www.tanecni.net.

n Starý zámek – nádvoří
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n WANASTOWI VJECY REVIVAL
11. 8. neděle od 18:00
Výborný revival výborného originálu, který je
ikonou naší hudební scény.
n ISARA
25. 8. neděle od 18:00
Keltská folk-rocková hudba v podání mladoboleslavské formace.
n KDO SE BOJÍ POSTELE
30. 8. pátek
od 19:00
V divadelní komedii pro dospělé se představí
Kristýna Podzimková a Karel Zima.
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MALÁSEK. 16. 10. 2019 od 19:00, SD Hořovice.
Cena místenky 350 Kč.
4 Návštěvní den Miloslava Šimka.
Středa 23.10.2019 od 19:30 (SD) Vstupné: 250
Kč.
4 Bílé Vánoce LUCIE BÍLÁ za doprovodu Petra Maláska. 20. 11. 2019 od 19:00.
SD Hořovice. Ceny vstupenek 1090, 990, 890
(1590) Kč.
4 Václav Neckář. 11. 12. 2019 od 19:00,
SD Hořovice. Ceny vstupenek 470 a 490 Kč.
4 V IC bezplatně měsíčník Měšťan.

n Muzeum Hořovicka
Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
4 V měsíci srpnu je muzeum otevřeno denně
kromě pondělí v čase 9-12 a 12:30 – 17 hodin.
Prohlédnout si můžete stálou expozici o zajímavostech hořovického regionu a dvě sezónní
výstavy. Dozvíte se o významných hořovických sirkárnách konce 19. století a zavzpomínáte na činnost sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích. O prvním víkendu 3. - 4. 8.
a v rámci koncertů Hořovického kulturního
léta je vstupné pouze 5,- Kč.
n Hradozámecká noc
31. 8. sobota od 18:00 do 22:00

n Zámek Hořovice

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

Vrbnovská 22, Hořovice
tel.: 311 512 479, 724 331 568
www.zamek-horovice.cz
n Návštěva u princezny Verunky
na zámku v Hořovicích
Soboty a neděle od 10:15 a od 14:15
Zábavná a interaktivní prohlídka pro děti
ve věku 3 až 8 let, ty si mohou během prohlídky vyzkoušet královskou korunu, trůn
i korunku princezny a zároveň budou dostávat drobné úkoly a otázky. Výklad nezahrnuje
odborné informace o dějinách zámku, dospělí
jsou pouze jako doprovod. Princezna Verunka se na Vás bude těšit v srpnu vždy o víkendu
v 10:15 a 14:15 hodin, délka prohlídky je cca
30 minut. Pro děti dále nabízíme Cestu za pokladem, hledání zámeckého pokladu pomocí
plánku v praku, nebo Výstavu her a hraček
malých aristokratů.

n Domeček Hořovice

n Hodiny pro veřejnost
Po – Pá:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

n Aktuální předprodej:
4 TŘI SESTRY. Točník 17. 8. 2019, od 18:30,
vstup od 17:00, cena vstupenky 390 Kč.
4 KDO SE BOJÍ POSTELE. 30. 8. 2019
od 19:00. Nádvoří Starého zámku. Cena vstupenky 300 Kč.
4 Loutková revue - Veselá pouť.
Neděle 22. 9. 2019 od 16:00, (SD) Vstupné: 120
Kč.
4 CAVEMAN. 30. 9. 2019 od 19:00, SD Hořovice. Cena místenky 390 Kč.
4 VE DVOU TOUR – Lenka NOVÁ & Petr

4 V srpnu probíhají v Domečku Hořovice pobytové a příměstské tábory.
4 Od 28. 8. 2019 se můžete hlásit na www.domecekhorovice.cz na ZÁJMOVÉ KROUŽKY
školní rok 2019/2020
4 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: Sobota
31. 8. 2019. Domeček Hořovice, Vrbnovská,
od 15:00 do 18:00. Opékání špekáčků, kytary,
dětské tvoření a lanové aktivity pro všechny
děti i dospělé, kteří si chtějí na konci léta užít
společné odpoledne. Vstupné dobrovolné,
špekáčky a nealko nápoje k zakoupení.
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kulturní servis
n Komárov
n Taneční kurz mládeže 2019
Pořádá T.J. SOKOL Komárov od 14. 9. do 14. 12.
2019 v sále sokolovny. 12 lekcí [8 lekcí à 3 hod. + 3
lekce à 4 hod. + záv. věneček /5 hod./]). Kurzovné:
1400,- Kč (jednotlivci); 2500,- Kč (taneční pár).
Kurz povedou Petra & Milan Pilousovi - Taneční škola a TK Dohnal Dancing Příbram. Zájemci
se mohou přihlásit a zaplatit na MěÚ Komárov
v průběhu srpna! Informace: tel.: 607 593 075;
e-mail: afraitag@seznam.cz, tel.: 737 964 272;
e-mail: pav.janska@seznam.cz, tel.: 728 876 858;
e-mail: olga.kleknerova@seznam.cz.

n Točník
n Don Juan
1. 8. čtvrtek od 21:00
Moliere v podání uskupení Old Stars
n Okořská garda
10. 8. sobota od 10:00 do 18:00
Středověk na hradě - šerm tvrdých mužů a žen,
tržiště, hudba a tanec.
n Netopýří večírek
16. 8. pátek od 20:00
Povídání nejen o hradních netopýrech.
n Poutní mše ke Sv. Bartoloměji
24. 8. sobota od 10:00
Hradní kaple
n Popletená pohádka
30. 8. pátek od 18:30
31. 8. sobota od 10:00
Marek Šmied ve spolupráci s Kulturním klubem
Žebrák a hradem Točník uvádí autorské představení pro celou rodinu. Na 3. nádvoří hradu Točník (v případě nepříznivého počasi se představení
odehraje uvnitř hradu). Hrají: Miroslav Dvořák,
Sabina Skalická, Jakub kropáček, Marek Šmied
a další… Vstupné: 100 Kč. Vstupenky v KK Žebrák po předchozí rezervaci na tel. 774 428 312.
Vhodné pro děti od 3 let.
n Hradozámecká noc
31. 8. sobota od 19:00 do 1:00
Večerní a noční prohlídky na hradě Točníku.
Volné prohlídky po celou dobu. Baterky s sebou. Prohlídky s průvodcem ve 20:00 a 23:00.
Ve 21:00 divadelní představení uskupení OLD
Stars, titul hry bude upřesněn.

n Zbiroh
Muzeum ZBIROH
4 MIROSLAV HORNÍČEK – KOLÁŽE
Výstava koláží herce a spisovatele Miroslava
Horníčka. Výstava, která představuje jeho ranné
koláže z období 70. a 80. let minulého století.
Výstava potrvá až do konce prázdnin, tj. do 1.9.
2019.
Muzeum plánuje v měsíci srpnu komentované
prohlídky s Jiřím Hlobilem.
ZÁMEK ZBIROH
n Noční prohlídky
Každá prázdninová středa
Přijďte se podívat, jak vypadá zámek za svitu
měsíce a záře hvězd. Návštěvníky čekají tajemné
příběhy o templářích, zednářích i významných představitelích historie, dětské prohlídky

4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com.
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629.
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598.
Více informací na www.zbiroh.com

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n TU NOC HOŘELY PADALY HVĚZDY
aneb PERSEIDY 2019
12. 8. pondělí od 20:00 do 24:00
Netradiční setkání pod noční oblohou se
zpěvákem písně Tu noc hořely padaly hvězdy
Michalem Šindelářem, možnost jedinečného pikniku u hvězdárny, pozorování Perseid
a v případě příznivého počasí i dalších objektů letního nebe hlavním dalekohledem.
Muzeum ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák
4 Otevřeno o víkendech v době 9 -12 a 12:45
– 17 hodin. Prohlédnout si můžete revitalizovanou stálou expozici z dějin města i galerii
s obrazy „slovanského Gauguina“ Jaroslava
Hněvkovského. Na dobu dětství lze zavzpomínat během prohlídky výstavy hraček. Čekají vás panenky, pokojíčky, plechová i plastová autíčka, pásová vozidla i herní koutek.
O prvním víkendu 3.-4. 8. bude zvýhodněné
vstupné do muzea za 5,- Kč.

n Zaječov
n setkání bývalých příslušníků
útvarů PTP
12. 9. čtvrtek od 9:30
9.:30 - Mše svatá v kostele sv. Dobrotivé
11:00 – Pietní akt u památníku 52. praporu
PTP v Zaječově Dolní Kvani
Zvou Obec Zaječov a Spolek Zděná 2012.

n Beroun

s císařem Rudolfem II., koncert na počest Emy
Destinnové a Marie Gärtnerové a mnoho dalšího.
n Poutní mše svatá v hradní kapli
Nanebevzetí Panny Marie
18. srpna neděle od 16:00
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kulturní servis
n Králův Dvůr

n Beroun

NEDĚLE 22. 9. 2019
HUSOVO NÁMĚSTÍ

é
k
s
t
s
MeAVNOSTI
L
www.kraluv-dvur.cz

S

14:00

SÁL
VÝ S
FRESKO

VYSTOUPENÍ
KLUBU SENIORŮ

TRASA

Doprovodný program

Úschovna a myčka kol

Tombola

Hobby 24 km +
Masters 49 km +

DĚTSKÝ ZÁVOD ZDARMA
STARTOVNÉ KOUPÍŠ NA

WWW.BEROUNBIKE.CZ

ZÁVOD SE KONÁ ZA PODPORY
A POD ZÁŠTITOU MĚSTA BEROUN

10

:10 / 17:

15:10 / 16

15:30

VÝ SÁL
FRESKO

STAN

FUNNY ORCHESTRA
JAROSLAVA KLEINA
A ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ

JINDŘICH MACEK
LOUTNISTA

16:00

Í
NÁDVOŘ

DIVADLO
MAZEC

MICHAEL FORET A FORETGUMP
17:30
PRAGUE QUEEN 19:30
MICHAL HRŮZA
SOBOTA OD�14:00
20:30 S KAPELOU
HLAVNÍÍ

STAN

TAGE
STA

24. 8.

HLAVNÍÍ

ZÁMEK
Králův Dvůr

TAGE
STA

OHŇOSTROJ
22:00

VSTUP ZDARMA
Akci pořádá město Králův Dvůr

Upozorňujeme občany, že z�této akce mohou být pořizovány fotograe
či videozáznam. Vstupem na�tuto akci souhlasíte s�pořízením fotograí
či videozáznamu a�jeho následným zveřejněním v�rámci propagace města
Králův Dvůr na�webové stránce města, facebookovém prolu a�v�tisku.

Studio Relax, Zámecká 10, Hořovice
Cvičení v malých skupinách (jóga, cchikung,cvičení na míčích, hormonální jógová terapie)

od září nové lekce: jóga pro děti
terapeutická jóga pro zdravá záda, rehabilitační cvičení SM systém
nově lze dohodnout: kineziologii, Shiatsu + Watsu terapii

tématické workshopy opět od září
www.studio-relax.eu + facebook

Společenský dům Hořovice
23. 10. 2019 od 19:30
Vstupné: 250,-Kč. Předprodej: IC Hořovice, tel.: 732 512 821

Volejbalový turnaj smíšených družstev
n V sobotu 20. července uspořádali Lochovičtí volejbalisté, za podpory obce Lochovice, již 8. ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev. Trofej turnaje vybojoval tým WC Hrouda Zdice a v umístění je následovaly týmy: Bacilové Kr. Dvůr, Pralinky Lochovice ,TJ Jince, VC Žebrák, Trenéři
Lochovice. Děkujeme všem fanouškům a zúčastněným.

T.J. SOKOL Komárov – VOLEJBAL – PŘÍPRAVKA DĚVČAT
Pokud máš chuť naučit se hrát volejbal, Tělocvičná jednota SOKOL Komárov, oddíl volejbalu, hledá šikovná děvčata ročníků narození 2009, 2010 a talentované a s výškovými předpoklady i mladší,
do nově otevřené volejbalové přípravky. Nabízíme: příjemné sportovní vyžití, harmonický rozvoj dovedností i osobnosti, kvalitní odborné vedení kvalifikov. trenéry
V případě zájmu přijď do komárovské sokolovny – nové tělocvičny kterékoliv úterý nebo čtvrtek
v září popř. i říjnu v 16.30 hod.,a nebo kontaktuj trenéry: Bogan Ernest – tel. 606 606 836, Věrka Faitová – tel. 737 113 537, Lenka Jandová – tel. 732 116 959.

www.mesto-horovice.cz

Vánoce
20. 11. 2019 OD 19:00
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Lucie Bílá za doprovodu Petra Maláska
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sport

Mladší dorostenci FK Hořovicko na mezinárodním
fotbalovém turnaji v chorvatském Umagu
Turnaj se uskutečnil ve městě Umag
za účasti 80 týmů z 8 států od 21. - 22. 6. 2019.
V kategorii U17 jsme se utkali se dvěma soupeři z Itálie - Unione Friuli Insontina
a FCD Invector, a to dvoukolově každý s každým. První den jsme porazili Insontinu 2:0
góly Radka Vokůrky a Pavla Bašíka, a Invector 4:0, když skórovali Marek Frydrych, Pavel
Bašík a Marek Kyncl. Jeden gól byl vlastní.
V obou zápasech jsme byli lepší jak fotbalově,
tak nasazením. Protože oba italské týmy spolu

remizovaly, šli jsme do druhého hracího dne
s vědomím, že pokud zvládneme první zápas
proti slabšímu FCD Invector, bude prvenství
naše. A to se také stalo. Zvítězili jsme 2:0,
a tentokrát se prosadili Jirka Holovský a Kuba
Hrudka. V posledním zápase proti Insontině
už nebylo o co hrát. Kluci si jen pohlídali čisté
konto Jirky Křišťála a výsledkem 0:0 tak završili úspěšný turnaj.
Ten jsme ovládli ziskem 10 bodů ze čtyř
zápasů při skóre 8:0. Kluci tak udělali sym-

bolickou tečku za úspěšnou sezónou 2018/19
(čtvrté místo v konečné tabulce dorostenecké
divize) a za předváděné výkony jim patří velké
uznání!
V Chorvatsku jsme nastupovali v následující sestavě: Křišťál - Frydrych, Kuška, Holovský, Fatka (Hrubý , Nový) - Bašík, Hrudka,
Herman, Vokůrka (Kubricht, Kyncl) - Königsmark, Buben (Štochl). Tým vedli trenéři Miloš
Herman a Radek Švarc, vedoucím mužstva byl
Václav Königsmark.
Starší žáci FK Hořovicko kteří se turnaje
také účastnili, obsadili ve své kategorii U15
skvělé třetí místo.
Václav Königsmark, FK Hořovicko
Foto: Václav Königsmark st.

Informace pro návštěvníky
AQUAPARKU Hořovice
AQUAPARK je v sezóně 2019 otevřen do 1. 9. Otevírací doba od 10:00
do 19:00, je třeba sledovat aktuální informace na www.horovicesport.cz neb
začátek může být posunut dle počasí.
Upozorňujeme návštěvníky na změnu cen
vstupného.

Ceník Aquapark
Hořovice 2019
Vstupné (Celý den)

Mladší žáci a starší přípravka FK Hořovicko
na mezinárodním fotbalovém turnaji v německém
Kemptenu.

Dospělí

90 Kč

Děti od 6 do 15 let

50 Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů 10 Kč
Rodinné vstupné

220 Kč

senioři nad 70 let, ZTPP + ZTP zdarma
Vstupné od 16:00 do 19:00 hodin
Dospělí

50 Kč

Děti od 6 do 15 let

20 Kč

Děti do 6 let

zdarma

Rodinné vstupné

120 Kč

Permanentky na 10 vstupů
Dospělí

800 Kč

Děti do 15 let

400 Kč

Rodinná permanentka

1 700 Kč

Rodinné vstupné a permanentka
max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí
Půjčovné za plážové lehátko/ 1ks/den
sedátko
50 Kč
n Hořovický měšťan, informační měsíčník města Hořovice, č. 8/2019, ročník XII., vychází 1. 8. 2019.
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